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РЕЦЕНЗІЯ 
На звіт про лижний спортивний похід першої категорії складності, здійснений 

командою під керівництвом Кошової Дар’ї Борисівни 

в період з “28”  грудня  2018р. до “9” січня 2019 р.  в Карпатах (Україна). 

Маршрутна книжка № 19-18  

видана Київською обласною МКК 110-00-43543000 

 
1.Звіт містить (не містить) усі розділи, що передбачені чинними ”Правилами          
проведення  змагань туристських спортивних походів”.*  
 
2.Маршрут, пройдений командою, відповідає (не відповідає) погодженому з        
маршрутно-кваліфікаційною комісією.*  
 
3.Терміни проходження локальних перешкод відповідають (не відповідають)       
погодженому з маршрутно-кваліфікаційною комісією. * 
 
4.Тактика проходження локальних перешкод відповідає (не відповідає) перешкоді та         
обставинам. * 
 
5.Заходи забезпечення безпеки (страховка та ін.) відповідають (не відповідають)         
перешкодам та обставинам. * 
 
6.Матеріали звіту підтверджують (не підтверджують) проходження локальних       
перешкод та маршруту взагалі усіма учасниками походу, за виключенням:         
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________. 
7.Телеграфні повідомлення про проходження контрольних пунктів відправлені (не        
відправлені) у встановлені терміни. * 
 
8.Особливі зауваження (наводяться зауваження по п.п.1-7 Рецензії, а також інші          
зауваження): _____________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 
 
 
ВИСНОВКИ:1.Маршрут, що пройшла команда у поході, відповідає (не відповідає)         
__________________________________________________ категорії складності. 

           (прописом) 
2.Керівнику та учасникам походу ( за виключенням : _______________________ 
 
____________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
___________________________________________________________________ ) можуть (не    
можуть)  бути видані довідки про залік спортивного походу.* 
 

Рецензент, член ______________________________________ МКК 
 

        __________________      ( ___________________ ) 
           (підпис)          (прізвище, ініціали) 

 
 
“____” ___________ 20____ р. 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 

*) У пунктах з позначкою (*) викреслюється       
непотрібне.  
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1. Довідкові дані про туристський спортивний похід 
 
1.1 Організація, що проводить похід: турклуб “Глобус” НТУУ “КПІ” 
1.2 Параметри походу 
 

Вид 
туризму 
 

Категорія 
складності 
походу 
 

Протяжність 
активної 
частини 
походу, км 

Тривалість Термін 
проведення 
 

Загальн
а 

Ходових 
днів 

лижний 2 173 13 12 28.12.2018 
— 9.01.2019 

 
1.3 Район походу: українські Карпати 
1.4 Нитка маршруту: 

 
Т.б. Глобус — пол. Веснарка — г. Кострича — с.Красник - г.Крента Верхня             
— г.Крента Нижня — пол.Скупова — пол.Лудова Велика — хр.Ватонарка —           
ур.Гола Луковиця — ур.Озірний — г.Баба Лудова — хр.Пнів’є — г.Оглінда —            
дол.р.Білий Черемош — лісн.Перкалаба — дол.р.Сарата — г.Томнатик (РЛС         
“Памір”) — під г.Яровиця — с.Верхній Яловець — дол.р.Яловичара —          
пер.Дворелець — під г.Сена — під г.Лосова — хр.Випчина — хр. Максимець            
— с.Яблуниця 
 

Пройдена нитка маршруту відповідає заявленій. 
 
1.5 П.І.Б., адреси, телефони керівника та учасників. 
 

 ПІБ Досвід Обов’язки  
1. Кошова Дар'я Борисівна  

 
4ЛУ(Швеція) 
1ЛК (Карпати), 2П(з 
ел.2Г)К (Сванетія) 

керівник 

2. Налівайчук Артем Тарасович 4ЛУ(Швеція), 
3ГУ(Грузія) 

медик 

5. Малков Олег Валентинович 5ГУ логіст 

6. Толбатов Євген Юрійович 2ЛУ(Карпати) фінансист 

8. Павлов Олександр Володимирович 1ПК, 6ГУ, 1ЛУ завснар 

9. Дишливенко Олександр 
Андрійович 

3ГУ, 3ПУ, 6ВУ фотограф, 
літописець 

 
Похід розглянуто Київською обласною МКК 110-00-43543000 



6 

2. Графік руху 

 

 

 

 

 

 

 

 

Де
нь Дата № Назва ділянки ЧХЧ Відстань

перепад Метеоумови Опис ділянки Примі
тки 

1 28.12 1 Т.б. Глобус – 
пол. Веснарка 

2 год 
30 хв 

8.7 км 
+470м 

Невеликий 
мінус 

До початку підйому на полонину, йдемо но 
лісовозній колії. З виходом на пухляк 

почався підлип. До колиб на пол. Веснарка 
дістались о 16-30 

лижі 

         

2 29.12 1 
пол. Веснарка 
колиба під г. 

Хедя 

3 год  
45 хв 

11.2 км 
+240м 
-340м 

Туман, мороз На відкритих ділянках снігу майже немає. В 
лісі потрібно тропити. лижі 

  2 під г.Хедя – 
с.Красник 2 год 4.6 км 

-580м  Більшу частину крутого спуску йдемо пішки. лижі, 
пішки 

   За день 5 год 
45 хв 

15.8 км 
+240м 
-920м 

   

3 30.12 1 днювання в 
с.Красник    Ніч в музеї.  

         

4 31.12 1 
с.Красник – 

пол. 
Громадська 

3 год 
45 хв 

6.4 км 
+680м Мороз, ясно 

Більшість групи йде пішки, двоє на лижах. 
Тропимо по дорозі. Дорога типу з червоним 

маркером, але маркована вкрай погано. 

пішки 
лижі 

  2 

пол. 
Громадська - 

пол. 
Лепкалівка 

1 год 
30 хв 

4.2 км 
+140м 

Мінлива 
хмарність. Ночівля в шатрі. лижі 

   За день 5 год 
15 хв 

10.6 км 
+820м    

5 1.01 1 
пол. 

Лепкалівка – 
ур. Яструби 

3 год 
40 хв 

11.2 км 
+300м 
-300м 

Туман, вітер. 
З виходом на хр. вітер валить з ніг. На 
спуску в зону лісу Артем зламав лижу. 

Ночівля в шатрі. 
лижі 

         

6 2.01 1 
ур. Яструби – 

пол. 
Лудова-Мала 

5 год 
55 хв 

11.3 км 
+630м 

Похмуро, 
вітряно, -8°C 

Опівдні почався снігопад. Багато 
підйомів-спусків,  група долає перешкоди на 

лижах з доп. “тормозілок” 
Ночівля в шатрі. 

пішки 

         

7 3.01 1 
пол. 

Лудова-Мала – 
пол. Камениця 

3 год 
12 хв 

5.4 км 
+250м 
-170м 

 
Час від часу 

сніжить 
Глибокий сніг, тропимо по черзі. лижі 

  2 
 пол. Камениця 
– пол. Великий 

Копілаш 

2 год 
25 хв 

9.3 км 
+120м  Ночівля в колибі з пічкою. лижі 

   За день 5 год 
37 хв 

14.7 км 
+370м 
-170м 

   

8 4.01 1 
пол. Великий 

Копілаш – пол. 
Глистовата  

7 год 
7 хв 

20.6 км 
+470м 
-500м 

 

Похмуро, мороз 
Тропимо по черзі.  

Ночівля в шикарному колгоспі “Шлях 
Леніна”. 

лижі 
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9 5.01 1 

пол. 
Глистовата – 
дол. р. Білий 

Черемош 

3 год 
2 хв 

10,7км 
+80м 
-590м 

Вранці вітряно. 
Поступово 

розпогоджуєтьс
я 

Спуск по лісовозній дорозі. лижі 

  2 

дол. р. Білий 
Черемош – 

хутір 
Верещиха 

2 год 8.5 км 
+80м  Добре укатана засніжена дорога. 

Ночівля у людей. лижі 

   За день 5 год 
2 хв 

19.2 км 
+160м 
-590м 

   

10 6.01 1  Верещиха – 
РЛС “Памір” 

3 год 
30 хв 

7.2 км 
+580м 

Похмуро, 
невеликий 

мінус, йде сніг. 

Через р. Сатара немає містка. Лід дозволяє 
перескочити. піднімаємось в лижах с 

тормозілками по дорозі з синім маркером. 
лижі 

  2 
РЛС “Памір” – 

с. Верхній 
Яловець 

2 год 
23 хв 

10.4 км 
-660м  Ідеальний спуск, катуха по пухляку. 

Ночівля в садибі. лижі 

   За день 5 год 
53 хв 

17.6 км 
+580м 
-660м 

   

11 7.01 1 
с. Верхній 

Яловець – пер. 
Лопушна 

3 год 
40 хв 

11.7 км 
+320м 
-120м 

Йде сніг, 
невеликий 

мороз 

З дороги між Верхнім і Нижнім Ялівцями 
звертаємо в сторону пер. Лопушна. 
Піднімаємось по присипаній лижні. 

лижі 

  2 пер. Лопушна – 
під г. Лосова 

1 год 
35 хв 

1.8 км 
+110м 
-90м 

 

Розходимось з лижнею. Обходимо в. Сена 
траверсною дорогою. Підйом неприємний, 

по глибокому снігу і буреломам. 
Ночівля в шатрі. 

лижі 

   За день 5 год 
14 хв 

13.5 км 
+430м 
-210м 

   

12 8.01 1 
під. г. Лосова – 

пол. 
Байкалівка 

7 год 
15.4 км 
+430м 
-430м 

Ясно 

На г. Лосова піднімаємось по глибокому 
снігу і буреломам. Вихід на хр. Випчина. 

Ясно, вітряно, дуже глибокий і пухкий сніг. 
Постійне позмінне тропіння. 
На хр. Максимець сніг здуло, 

прискорюємось. 
Ночуємо в тісній кімнатці колиби з пічкою, 

яку дуже важко натопити. 

лижі 

         

13 9.01 1 
пол. 

Байкалівка – с. 
Яблуниця 

4 год 
30 хв 

15.4 км 
+280м 
-690м 

Похмуро, 
вітряно 

Комфортний спуск в с. Яблуниця, де ми 
були вже о 13-00. Фініш. Ночівля в місцевих 
і виїзд в Івано-Франківськ до поїзда через 

Верховину наступного дня. 

лижі 

         

   Всього: 
69 

год 
30 хв 

173 км 
+5200м 
-5400м 
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Похід зібрався спонтанно. Пощастило із зимою, погода була просто 
ідеальна для лижних походів, і Дашу понесло. Ідея сходити в лижний похід 
з’явилась на початку грудня. Була зухвала думка зібрати групу під 2к.с., і надія 
хоча б просто прогулятись по Гринявах і подивитись на Памір, якщо серйозний 
похід зібрати не вдасться. 

Результат перевершив всі очікування. 

Під час зборів склад групи сильно змінювався, з’являлись і зникали 
люди, коні, собаки. 

Але зрештою, 27 грудня ми вирушили з Києва (а дехто з Умані). Квитки 
брали як попало, добирались двома різними потягами, хтось трохи під’їхав 
буксиром на санях з конями, і 28 грудня ми всі разом зібрались на т.б. Глобус. 

 

28.12 День 1. Т.б. Глобус – пол. Веснарка 

Фото 1.1 На т.б. Глобус 

Обідаємо на порозі бази і вирушаємо. КПП пройшли безпалівно: в 
середині дня, з повними рюкзаками, ні від кого не ховаючись, спокійно 
пройшли, не привернувши до себе жодної уваги. От і добре, не доведеться 
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доводити, що нам не треба та Говерла. 

Піднімаємось спочатку по розкатаній лісовозній дорозі, проходимо повз 
безсовісних падлюк-лісорубів, і далі рухаємось по пухляку. На другій половині 
підйому натрапляємо на нову ніде не позначену вирубку, яку помилково 
сприймаємо за дорогу. Але вирубка теж виводить на потрібну полонину, все 
ок. 

Фото 1.2. Підйом по дорозі на пол. Веснарка 
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Фото 1.3 Підйом по вирубці на пол. Веснарка  

Фото 1.4 Вид на Чорногору з пол. Веснарка 

О 16:30 дістаємось колиби.  
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29.12 День 2. пол. Веснарка – с.Красник 
Самопочуття Олега поступово покращується. В цьому місці варто ввести 

читача в контекст, і розказати, що Олег - це людина, яка їздить на 
лікувально-оздоровчий курорт Карпати, щоб вилікуватись від якоїсь вірусної 
зарази. В перший день температура в нього ще була 38. 

При задумі вийти о 7:30 виходимо о 8 з чимось. Пізніше виявиться 
закономірність: чим комфортніші умови ночівлі і чим там тепліше, тим важче 
нам покинути це місце. 

По глибокому снігу піднімаємось на в.Кострича (1586м). Дехто місцями 
знімає лижі, бо в них важко йти наверх. Думаємо, що це найвища вершина 
походу, але пізніше виявиться, що не зовсім. Точніше, найвища, але в нас 
буде ще одна вершина 1586м. 

Фото 2.1 Підйом на в. Кострича 
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Фото 2.2. На в. Кострича (о 10:45) 

Фото 2.3. Колиба на пол. Болота 
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Даша весь підйом йде в теплій жилетці і хоче вмерти, але поки що 
вигляду не подає. 

Обідаємо в колибі на пол. Болота (відкрита, топиться по чорному, в разі 
ночівлі там потрібно ставити намет всередині) 

Після обіду зустрічаємо Едика Лисенка з групою. Дякуємо їм за 
протроплений подальший шлях. 

Взагалі, цей хребет був доданий до маршруту для того, щоб оглянути 
чудову панораму Чорногори, яка звідси проглядається просто ідеально. 

Фото 2.2. “Панорама Чорногори”, казали вони 

Після колиб під г. Хедя, починаємо спуск в с.Красник. Більшу частину 
шляху проходимо без лиж, бо круто. Якщо йти пішки, то наш маршут спуску 
справді найшвидший. Але якщо ви хочете повторити наш шлях на лижах, 
спробуйте спуститись червоною маркованою дорогою, підозрюю, що там буде 
комфортніше. 

О 18:00 ми в с. Красник в садибі Черемош. До речі, в цей період о 17:30 
вже починається ніч, тому в подальшому намагаємось вранці збиратись 
активніше, і таки виходити о 7:30. В більшість днів це навіть вдається. 

Садибу Черемош не рекомендуємо. Там на нас подивились косо і 
відмовили, як тільки почули, що ми всього на одну ніч. Інша справа, садиба 
Кринта (тел. , +38 ( 097) 243-23-13). Там ми і провели ніч в музеї. 
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Зате в Черемоші є крутий супермаркет, в якому є все. 

Фото 2.3. Етнографічний музей  
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30.12 День 3. днювання 
Вранці в Даши 38.2. Естафета від Олега прийнята успішно. Залишаємось 

в музеї ще на день. Згодом ми виробимо критерій здоров’я: якщо температура 
вранці менше, ніж 37.6, вирушаємо далі. Насправді, це не дуже смішно, але 
що поробиш. Як казав Олег “ми на лікувально-оздоровчому курорті, взагалі-то. 
Гори, природа”. 

 

31.12 День 4. с.Красник – пол. Лепкалівка 

Фото 4.1. Садиба Кринта 

Цього разу вже 37.6, тож виходимо о 8:30. Піднімаємось червоною 
маркованою дорогою. Чесно кажучи, на найгірше маркування, яке я бачила в 
Карпатах. Маркери зустрічаються раз на 5км, і то тільки на прямих ділянках, 
де й без них нікуди не звернеш. 

Знизу дорога роз’їжджена, але це не надовго. Більшу частину шляху 
йдемо по свіжому снігу. Спочатку пішки, потім одягаємо лижі з тормозілками. 
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Фото 4.2. Початок підйому від с.Красник 

Фото 4.3. Підйом від с.Красник 
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Деякий час нам навіть вдається помилуватись краєвидами. Мінлива 
хмарність. 

Обідаємо в колибі на пол. Громадська. Там шикарна колиба, проте 
відкрита лише одна неопалювана кімната. 

Фото 4.4. Колиба на пол. Громадська 

В колибі зустрічаємо одинокого дивака, який ходить у валянках, без 
карти й по ночах. Каже, що компанія і туса йому не потрібна. Але, вже по 
темному, пройшов повз нас тусити в колибі на пол. Лепкалівка. 

Колиба на пол. Лепкалівка, на яку ми покладали певні надії, як на місце 
ночівлі, виявилась переповненою. Відправивши туди розвідку ми почули “ми 
перші сюди прийшли, і це ми замок виламали. Тому це наша колиба, і ми тут 
новий рік зустрічатимемо”. Бомбезна логіка. Тобто, хто виламав замок - той і 
власник. 

Ставимо шатер перед полониною, наряджаємо смереку, дістаємо 
ніштяки. 

Йти по хребту було приємно. Тут справді досить комфортно на лижах. 
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Фото 4.5. Покатенька по хребту :) 

Фото 4.6. Зустрічаємо Новий Рік  
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1.01 День 5. пол. Лепкалівка – ур. Яструби 
Вранці насолоджуємось неймовірно гарним світанком. Погода ясна, хоча 

й трохи вітряна. 

Фото 5.1. Вид з місця ночівлі на колибу на пол. Лепкалівка 

Фото 5.2. Світанок 
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Ближче до обіду вітер посилюється, і от уже Даша змушена лягати 
полежати, щоб не улетіти на гітарі, як на дельтаплані. А Саші норм, Саша 
фоткає. Справжній фотограф! 

Фото 5.3. На хребті 

Фото 5.3. Нас здуває з хребта (перед ур. Яструби)  
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Здуло нас в якісь ялиночки, де ми пообідали і трохи перепакувались. 
Даша обміняла гітару на декілька термосів і ще щось, і життя налагодилось.  

Після обіду швиденько проскакуємо 500 метрів відкритої ділянки, і 
спускаємось в ліс в ур. Яструби. 

І тут, на рівному місці… 

Фото 5.4. Хрясь - мінус лижа 

Стаємо на ночівлю в ур. Яструби, перед виходом з лісу. Назад на хребет 
з таким вітром ми вже не поліземо, тож пройшли менше, ніж було заплановано 
на цей день.  

Фото 5.5. Ритуальне спалення уламків Бескида  
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2.01 День 6. ур. Яструби – пол. Лудова-Мала 

Фото 6.1. Порівняно з тим, що було вчора, погода просто шепоче. 

Фото 6.2. Скелі в Стовпнях  
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Знову виходимо на хребет. Проходимо повз електрифіковані колиби, 
фоткаємось біля скель. 

З пол. Стовпні на декілька хвилин відкривається вид на пол. 
Лудову-Велику, але ми цей момент прогавили і не сфоткались. 

Фото 6.3 На пол. Стовпні на фоні пройденого шляху 

Далі до пол. Лудова-Велика йдемо по лісу. Очікувала, що там будуть 
буреломи, але на диво, дорога не завалена. Але нічого, буреломи будуть 
завтра. 
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Фото 6.4. Дорога на пол. Лудова-Велика 

Фото 6.5 Біля колиби на пол. Лудова-Велика  
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Фото 6.6 Підйом по пол. Лудова-Мала 

Від колиби на пол. Лудова-Велика лісовою траверсною стежкою 
переходимо до колиб на пол. Лудова-Мала, звідки піднімаємось під г. Лудова, 
щоб продовжити шлях по хребту. Після підйому одразу заходимо в ліс і стаємо 
там на ночівлю. 

Ставимо шатро, розводимо багаття. А тим часом, вірусна естафета 38+ 
переходить до Артема.  
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Фото 6.7 Багаття під г. Лудова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



27 

3.01 День 7. пол. Лудова-Мала – пол. Великий Копілаш 
Веселощі починаються з самого ранку. Спочатку в Олега відпадає 

кріплення, а вже на наступному переході ламається палиця. Весь подальший 
шлях він героїчно подолав зі смерековою палицею, і навіть звик. 

Ми з Артемом були особливо розстроєні, бо спершу Олег збирався взяти 
не алюмінієві, а модні двосекційні карбонові палки. Від застережень 
відбивався тим, що це спеціальні крутезні палиці для скітуру, і ми не шаримо. 
Тож ми з Артемом посперечались між собою про те, на який день Олег зламає 
карбонову палицю, а він передумав і взям алюмінієві. Всю суперечку обламав. 
І палицю. 

До початку підйому на пол. Камениця по хр.Ватунарка, завалів вистачає, 
але ми прориваємось крізь всі перешкоди, і врешті, за 3,5 переходи виходимо 
до маленької відкритої неопалюваної колиби на пол. Камениця, і згодом на 
вершинку за нею, де привалюємось. 

Фото 7.1 Привал на пол. Камениця 

Продовжуємо шлях по хребту.  Сьогодні в нас день інопланетних 
краєвидів. 
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 Фото 7.2 та 7.3. На хребті: Пол. Луковиці  
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Фото 7.4 та 7.5. Пол. Луковиці  
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Обідаємо у лісничівці (відкрита одна кімната без пічки). Судячи з карти, я 
б сказала, що ми вже на пол. Михайлова, але власники лісничівки вважають, 
що це ще пол. Луковиці, яка в них називається ЛуковицЯ. Взагалі, в цьому 
районі з назвами відбувається що попало. На різних картах підписано не все, 
та ще й інколи по різному. В результаті, ти можеш читати чийсь звіт та 
ретельно звіряти зі своєю картою, але дупля не ловити, про які місця йде 
мова. Якщо у вас теж виникне таке відчуття, дивіться трек. 

Фото 7.6 Обід 

Після обіду проходимо ще 2 переходи і зупиняємось на ніч в колибі з 
пічкою на виході з лісу до пол. Копілаш Великий. Взагалі-то, ми розраховували 
не на цю колибу, а на туристичний притулок за 500м після колиби. Але 
наступного ранку виявилось, що притулок, хоч і являє собою гарний 
двоповерховий будинок, проте двері там навіть не дерев’яні, а металеві, і все 
замкнене. Хоча в інтернеті є інформація про те, що ще влітку 2018 там був 
відкритий другий поверх. Та й це перший випадок, коли карта АССА за участі 
Карпатських стежок збрехала щодо притулку.  

Життя бентежне.  
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Фото 7.7. Надія на притулок дає наснагу тропити останній перехід 
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4.01 День 8. пол. Великий Копілаш – пол. Глистовата 
“Тропити! Маслачити! Ми зможемо дійти до колиби!” - якось так, 

оглядаючись назад, можна охарактеризувати цей день. Від був найдовшим як 
по кілометражу (20.6 км з коеф), так і по часу (7год 7хв чистого часу). Для 
літніх походів це звучало б як фігня, але ж зараз більшість шляху доводилось 
тропити. 

Хоч і було хмарно, але інколи нам вдавалось побачити краєвиди. 

Фото 8.1. Ранок. І так цілий день. 

Але всі страждання цього дня були компенсовані ввечері, коли ми 
дійшли до пол. Глистовата, і з’ясували, що там не просто якась колиба, а 
цілий колгосп “Шлях Леніна”. Це був справжній двоповерховий палац! З двома 
класнючими пічками, і навіть запасом дров. Стан будівлі значно кращий за т.б. 
Глобус. 



33 

Фото 8.2 Пол. Штефулець 

Фото 8.3 Пол. Дуконя 
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Фото 8.4 Зруйнована колиба на пол. Гаджуґи 

Фото 8.5 Трошки блакитного кольору  
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5.01 День 9. пол. Глистовата – хутір Верещиха 
Ранок почався з поривів вітру. Доїдаємо заморожене желе, з сумом 

покидаємо колгосп та прямуємо далі. За 2 переходи доходимо до кінця 
безлісих зон (пол. Смітіний) та спускаємось лісовозною дорогою в дол. Білого 
Черемоша. 

Спроба сфоткатись на фоні пройденого хребта знову провалюється 
через хмарність, вийшов тільки кадр на фоні г. Гостів. Точніше, кадри. 

Фото 9.1 Вид з пол. Гостів на г. Гостів 

Поступово розпогоджується. Коли ми вже були в лісовій зоні, розійшлись 
хмари, вийшло сонечко. 

Спуск лісовозною дорогою дуже комфортний. Роз’їжджена вона була 
тільки внизу. Дорога нова, на картах поки не позначена. 
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Фото 9.2 Вид з пол. Смітіний на г. Гостів 

Фото 9.3 Спуск з пол. Смітіний в дол. р. Білий Черемош  
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Обідаємо в бесідці неподалік від Перкалаби. Тут градусник був урочисто 
переданий Павлову. “Щось не подобаються мені його очі” - сказав інший 
Саша, і таки дійсно, 38. 

Фото 9.4 В Перкалабі 

 

В Перкалабі є таке ж КПП, як і перед Заросляком, на якому здирають 
гроші з бажаючих сходити на Памір. Типу “нацпарк”. Але статус “нацпарку” ніяк 
не перешкоджає вирубкам, тому й пишу це слово в лапках. 

КПП проходимо так само, як і попереднє - по дорозі серед білого дня, і 
абсолютно безпалівно. 

На ніч зупиняємось в людей на хуторі Верещиха. Це в дол. р. Сарата, на 
повороті русла на південь. 
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Фото 9.5 На х. Верещиха 

 
 
 
 
 
 
 
6.01 День 10. хутір Верещиха – с. Верхній Яловець 
Ранок почався бадьоро: з перестрибування р. Сарата та підйому на г. 

Томнатик вздовж р. Чорний Прут синім маркованим маршрутом. Обідали вже 
на Памірі.  
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Фото 10.1 Переходимо р. Сарата. Якби не морози, було б веселіше 

Фото 10.2 Памір 
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Фото 10.3 Космічні яйця 

Фото 10.4 Обід  
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Фото 10.4 Під г. Яровиця 
Трохи проходимось по хр. Томнатик, і під г. Яровиця звертаємо на синій 

маркований спуск в с. Верхній Яловець. 

Спуск - мрія лижника. Дехто влаштовує перегони. 

У селі з’ясовуємо, що сьогодні ж свято, і магазини відкриються тільки 
завтра в обід. Але все ж таки, в центрі знайшлась садиба, в якій ми 
переночували. І навіть магазин там був. 

Фото 10.5 в с. Верхній Яловець всі святкують  
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7.01 День 11. с. Верхній Яловець – під г. Лосова 
З траси до пер. Лопушна піднімаємось чиєюсь присипаною лижнею. 

Цікаво, хто її для нас проклав? 

Після перевалу звертаємо з лижні на г. Сена. Піднімаємось та 
спускаємось сильно заваленою дорогою. 

Фото 11.1 Дорога на пер. Лопушна 
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Фото 11.2 пер. Лопушна 

Фото 11.3 дорога на г. Сена  
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Після спуску з г.Сена та перед наступною г. Лосова зупиняємось на 
ночівлю. 

Фото 11.3 Ночівля 

 
 

8.01 День 12. під г. Лосова – пол. Байкалівка 
День почався з буреломів на г. Лосова, потім вийшли на відкриті ділянки 
хребта.  

На хребті розташовані хати с.Випчина - найвищого населеного пункту України. 

Погода просто ідеальна: морозна і сонячна. 

А от йти дуже важко. Сніг пухкий та глибокий. Тропити доводиться всім по 
черзі. 

Під вечір виходимо на пол. Байкалівка. На цій ділянці сніг здуло, тож 
прискорюємось в два рази і зупиняємось у колибі.  

Колиба на пол. Байкалівка віждкрита, є пічка. На ліжку Даша знаходить 
мишине гніздо, купу мишачих какашок, і власне, дохлих мишей; і починає 
ненавидіти колиби. Як кажуть, від любові до ненависті - один крок. 
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Фото 12.1 Сонячний ранок 
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Фото 12.2 На хребті 

Фото 12.3 Тропимо 
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Фото 12.3 Колиба на пол. Байкалівка (одна з двох)  
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9.01 День 13. пол. Байкалівка – с. Яблуниця 

Фото 13.1 Хата с. Випчина на хребті 

Ще 2 переходи йдемо по хребту, а далі спускаємось в Яблуницю.  

Спуск по укатаній лісовозній дорозі. 

В Яблуниці переночували в місцевих та на наступний день поїхали 
автобусами до Івано-Франківська з пересадкою у Верховині. 
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Фото 13.2 Прощаємось з хребтом перед спуском 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досліджуємо паби Івано-Франківська. 
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4. Спорядження     

Спорядження Вага, г 

Котел 5 л 680 

Котел 7 л 890 

Черпак 120 

Щетка+ моющий 50 

Прихватка для котла  

Тросик 100 

Пилка лучковая+2 полотна 900 

Пила 350 

Топор 1000 

Термос 1 560 

Термос 2 600 

Термос 3 550 

Щепоточница 1 (брали на аварійний 
випадок, не знадобились) 

460 

Щепоточница 2 400 

Жилье  

Шатер + внутрянка 6400 

Дно шатра 1000 

Остальное  

камера+павербанк+моб с gps 777 

Аптечка 1500 

Ремнабор 3000 

Лопата 600 

Лавиный Лист 720 

Гитара + герма 2415 

Кантер 100 
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ЖПС 190 

Лижа запасна 1260 

Всього 25102 
 
Рекомендоване особисте спорядження:     

Річ Вага, г 

Рюкзак 1100 

Дощезахист рюкзака 150 

Каремат 550 

Доля в сшивці 1300 

Взуття:  

трекінгові боти 1300 

бахіли повні 700 

Підбахільнік 71 

Тапочки 20 

Одяг нижче пояса:  

Шкарпетки, труси 200 

Штани ходові (вітровочні) 135 

Штани теплі самосброси -синтепон 600 

Штани термобілизна синтетика 100 

Флісові шорти 135 

Одяг вище пояса:  

Футболка ходова – термобілизна 95 

Анорак, вітровка 137 

Анорак фліска 205 

Тепла куртка 610 

Дощовик 135 

Пухова жилетка, 150г пуху, або 350 
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синтетика 

Головні убори + руки:  

Перчатки флісові, 1 пара 32 

Рукавиці (2 пари) 80 

Пурговочні рукавиці 120 

Баф 87 

верхоньки 30 

Балаклава 70 

Спеціальне спорядження:  

Лижі із кріпленням 3200 

пружинки 240 

палки 580 

жучка (4мм репік, довжина 2м) 40 

Тормозілки (2 шматка 10мм мотузки 
по 1.5м) 

170 

індивідуальний ремнабір (запасна 
пружинка, стропка, свічка) 

200 

Різне:  

лавлента 45 

Ліхтарик+батарейки 90 

Окуляри сонцезахисні+футляр 68 

Чашка, ложка, ніж, миска 200 

Годинник наручний 50 

Запальничка+сірники в гермоупаковці 50 

Гроші, документи 120 

Пакети сміттєві 100 

Аптечка, гігієна 600 

Всього 14007 
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